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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan pembelajaran di sekolah tidak lepas dari permasalahan, di 

antaranya adalah masalah belajar. Permasalahan belajar dapat dipengaruhi oleh 

dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor-

faktor yang berasal dari individu anak itu sendiri, meliputi faktor jasmaniah 

(fisiologis) dan faktor psikologis.
1
 Faktor jasmaniah (fisiologis) itu meliputi 

penglihatan, pendengaran, struktur tubuh dan sebagainya, sedangkan yang 

termasuk faktor psikologis meliputi intelektual (taraf intelegensi, kemampuan 

belajar, dan cara belajar), dan non intelektual (motivasi belajar, sikap, 

perasaan, minat, kondisi psikis, dan kondisi akibat keadaan sosiokultur), juga 

kondisi fisik.  

Bertolak pada permasalahan di atas, bila dikaitkan dengan masalah 

intern, maka antara murid yang satu dengan yang lainnya berbeda. Masalah ini 

biasanya berkaitan dengan kebutuhan dan dorongan aktivitas belajar murid. 

Apabila motivasi belajar itu timbul setiap kali belajar, besar kemungkinan hasil 

belajarnya meningkat.
2
 Lain halnya dengan murid yang tidak memiliki 

motivasi di dalam dirinya, maka akan menyebabkan prestasi belajar murid 

menjadi rendah, seperti kurangnya perhatian murid saat guru menjelaskan 
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materi di kelas dan berbicara dengan teman sebangku saat guru menjelaskan 

materi pelajaran. Hal itu terjadi karena kurangnya motivasi belajar pada diri 

murid untuk mendapatkan prestasi yang tinggi.  

Apabila dibandingkan dengan faktor ekstern, maka faktor ekstern 

adalah faktor-faktor yang berasal dari luar individu yang meliputi faktor fisik 

dan faktor lingkungan sosial murid.
3
 Faktor ekstern meliputi kebersihan rumah, 

udara yang panas, ruang belajar yang tidak tidak kondusif, media pembelajaran 

yang tidak memadai, lingkungan sosial maupun lingkungan alamiah, serta 

kualitas proses belajar mengajar. Permasalahan belajar ekstern dapat 

mempengaruhi kebiasaan murid dalam belajar dan berpengaruh terhadap 

prestasi belajar murid. 

Adapun dampak masalah belajar yang dihadapi oleh murid berkaitan 

dengan stimulus belajar. Stimulus belajar adalah segala hal di luar individu 

yang merangsang individu itu untuk mengadakan reaksi atau perbuatan 

belajar.
4
 Stimulus belajar itu bisa berupa panjangnya bahan pelajaran, kesulitan 

bahan pelajaran, berartinya bahan pelajaran, berat ringannya tugas, maupun 

suasana lingkungan eksternal murid. Kondisi seperti itu dapat menimbulkan 

frustasi atau cemas yang berlebihan, karena murid tersebut selalu mengalami 

kegagalan dalam memenuhi tuntutan dan tugas belajar. Oleh karena itu, juga 

bisa menyebabkan prestasi belajar murid rendah. 

Berdasarkan dampak masalah belajar di atas, maka belajar yang harus 

dilakukan oleh murid dapat melalui berbagai macam cara. Solusi yang tepat 
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adalah melalui pembelajaran efektif guna bisa mencapai prestasi belajar yang 

tinggi. Cara belajar yang paling efektif yaitu menggunakan metode PQR4 

(Preview, Question, Read, Reflect, Recite dan Review). 

Metode PQR4 adalah metode pembelajaran yang digunakan untuk 

membantu murid mengingat apa yang mereka baca. P adalah singkatan 

dari preview (membaca selintas dengan cepat), Q adalah singkatan dari 

Question (bertanya), dan R4 adalah singkatan dari read (membaca), 

reflect (refleksi), recite (tanya jawab sendiri), dan review (mengulang 

secara menyeluruh).
5
 

 

Metode belajar di atas, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan 

daya ingat murid terhadap materi yang dipelajari. Prosedur yang digunakan 

dalam metode ini adalah mesurvei atau membaca dengan cepat terhadap materi 

yang dibaca, membuat pertanyaan untuk diri sendiri, memahami dan membuat 

kebermaknaan informasi yang disajikan, praktik mengingat informasi, serta 

bertanya secara aktif pada materi yang telah dipelajari. 

Adapun solusinya adalah dengan menumbuhkan motivasi belajar 

murid, karena dengan adanya motivasi belajar, murid akan terdorong untuk 

melakukan aktifitas belajar dan selalu semangat akan mendapatkan prestasi 

belajar yang tinggi. Motivasi belajar tidak lepas dengan kondisi fisiologis dan 

kematangan psikologi murid agar mengalami perkembangan dalam kegiatan 

belajar. Oleh karena itu, motivasi belajar yang diharapkan adalah dengan 

adanya kesiapan dari diri murid, baik itu kesiapan fisik maupun mental.
6
 

Adanya kesiapan ini, menjadikan murid bisa mengikuti proses belajar secara 

baik dan memiliki motivasi untuk belajar.  
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Apabila motivasi belajar murid sudah terbentuk dengan baik, maka 

diperlukan pula adanya prestasi belajar yang tinggi. Oleh karena itu, antara 

murid dan guru saling bekerjasama agar dapat mencapai prestasi belajar yang 

tinggi, sehingga murid berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan tingkat 

intelegensinya.
7
 Tingkat intelegensi berpengaruh terhadap prestasi belajar 

murid. Selain itu, motivasi dalam belajar juga selalu ditumbuhkan dalam diri 

murid, sehingga kebiasaan belajar pun bisa dilaksanakan secara teratur.  

Hal-hal yang bisa dilakukan oleh guru adalah selalu perhatian terhadap 

muridnya, selalu berupaya menciptakan keaktifan di kelas agar murid dapat 

belajar dengan baik, dan selalu berupaya untuk mempersiapkan bahan 

pelajaran yang bisa menarik perhatian murid.
8
 Jadi, guru bisa mengetahui 

tingkat kemampuan masing-masing murid serta bisa memperbaiki dan 

meningkatkan prestasi belajar murid yang lebih baik lagi. Selain itu, 

kurikulum, metode, dan media yang digunakan oleh guru juga perlu 

diperhatikan, karena juga bisa mempengaruhi keberhasilan belajar murid dan 

prestasi belajar murid.
9
  

Berdasarkan upaya guru dalam meningkatkan prestasi belajar murid di 

atas, maka guru perlu mengetahui dan memperhatikan standar prestasi belajar 

yang dikeluarkan oleh pemerintah, di antaranya yaitu aturan yang dikeluarkan 

oleh BSNP, ada dua standar pokok yaitu penilaian hasil belajar dan penentuan 
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prestasi belajar oleh satuan pendidikan. Kedua standar ini, akan diuraikan 

sebagai berikut:  

1. Standar penentuan kenaikan kelas. Standar ini terdiri atas tiga hal 

pokok, yaitu: 

a. Pada akhir tahun pelajaran, satuan pendidikan menyelenggarakan 

ulangan kenaikan kelas; 

b. Satuan pendidikan menetapkan Standar Ketuntasan Belajar Minimal 

(SKBM) pada setiap mata pelajaran. SKBM tersebut harus 

ditingkatkan secara berencana dan berkala; 

c. Satuan pendidikan mengadakan rapat dewan pendidikan untuk 

menentukan kenaikan kelas dan menentukan prestasi belajar setiap 

peserta didik. 

2. Standar penentuan kelulusan. Standar ini terdiri atas tiga hal pokok, 

yaitu: 

a. Pada akhir jenjang pendidikan, satuan pendidikan menyelenggarakan 

ujian sekolah pada kelompok mata pelajaran IPTEK. 

b. Satuan pendidikan menyelenggarakan rapat dewan pendidikan untuk 

menentukan nilai akhir dan prestasi belajar peserta didik pada: 

1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 

2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; 

3) Kelompok mata pelajaran estetika; 

4) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan untuk 

menentukan kelulusan dan prestasi belajar yang dicapai peserta 

didik. 

c. Satuan pendidikan menentukan kelulusan dan prestasi belajar peserta 

didik berdasarkan kriteria kelulusan yang telah ditetapkan dalam 

Peraturan Pemerintah No. 19/2005 pasal 72 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dan mencapai 

prestasi belajar dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan 

menengah setelah: 

1) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 

2) Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk 

seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan 

akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan 

kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok 

mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; 

3) Lulus ujian sekolah atau madrasah untuk mata pelajaran IPTEK; 

4) Lulus ujian nasional.
10
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Meninjau pada standar prestasi belajar di atas, maka penentuan prestasi 

belajar yang dikeluarkan oleh BSNP bisa dijadikan acuan oleh guru ketika 

hendak menilai dan menentukan prestasi belajar murid, sehingga guru tetap 

bisa memperhatikan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna bisa 

menghasilkan prestasi belajar murid secara maksimal. Akan tetapi, kenyataan 

saat ini motivasi belajar murid terhadap pelajaran PAI masih rendah. Terlihat 

dari banyaknya murid yang malas ketika mengikuti pelajaran PAI. Selain itu, 

kurang optimalnya pencapaian prestasi belajar PAI tersebut dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu sikap murid yang kurang berminat 

pada mata pelajaran PAI.
11

 Hal ini terlihat dari anggapan murid bahwa mata 

pelajaran PAI itu merupakan mata pelajaran yang monoton, membosankan, 

banyak ceramah dan cerita sejarah atau kisah-kisah Islam, maupun banyak 

hafalan mengenai surat-surat pendek maupun sejarah Nabi. Selain itu, metode 

maupun media yang digunakan guru dalam mengajarkan PAI terkadang juga 

masih kurang tepat, kurang memadai dan seadanya, sehingga membuat murid 

jenuh dan prestasi belajarnya cenderung kurang maksimal. 

Adapun dari berbagai permasalahan di atas, maka saya tertarik dengan 

judul ini dikarenakan belajar itu membutuhkan motivasi. Mahasiswa pun juga 

membutuhkan motivasi. Selain itu, mengenai faktor penunjang, faktor 

penghambat, solusi, trik-trik atau cara-cara dalam menumbuhkan motivasi 

belajar juga perlu untuk diketahui. Kemudian, peneliti tertarik memilih lokasi 

penelitian di SDI Al-Huda Kota Batu, dikarenakan tempatnya strategis, 
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sebagaimana mudah dijangkau oleh kendaraan roda dua, roda empat, maupun 

pejalan kaki, dan SDI Al-Huda Kota Batu memiliki nilai religius yang baik, 

namun dalam hal akademik masih perlu adanya pengembangan dan inovasi 

pendidikan. 

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Nur Alifah, mahasiswa Jurusan Ilmu Matematika 

Universitas Negeri Malang (2013) dengan judul penelitian “Pengaruh Motivasi 

Belajar Matematika terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas V SD di 

SDN 02 Yogyakarta.”
12

 Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh motivasi belajar matematika terhadap prestasi belajar matematika 

murid kelas V SD di SDN 02 Yogyakarta, dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa motivasi belajar matematika berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi belajar matematika murid kelas V SD di SDN 02 Yogyakarta 

sebesar 76,3 %, menggunakan uji hipotesis dengan analisis regresi linier 

sederhana. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan 

mengkaji lebih dalam “Pengaruh Motivasi Belajar Murid terhadap Prestasi 

Belajar PAI di SDI Al-Huda Kota Batu Tahun Pelajaran 2014-2015.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

akan menyajikan dengan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Apakah ada pengaruh motivasi belajar murid terhadap prestasi belajar PAI 

di SDI Al-Huda Kota Batu Tahun Pelajaran 2014-2015? 

2. Apa saja faktor penunjang, penghambat, dan solusinya dalam 

menumbuhkan motivasi belajar murid di sekolah guna meningkatkan 

prestasi belajar PAI di SDI Al-Huda Kota Batu Tahun Pelajaran 2014-2015? 

3. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi belajar murid di sekolah guna 

meningkatkan prestasi belajar PAI di SDI Al-Huda Kota Batu Tahun 

Pelajaran 2014-2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk: 

1. Mengetahui ada tidaknya pengaruh motivasi belajar murid terhadap prestasi 

belajar PAI di SDI Al-Huda Kota Batu Tahun Pelajaran 2014-2015. 

2. Mendeskripsikan faktor penunjang, penghambat, dan solusinya dalam 

menumbuhkan motivasi belajar murid di sekolah guna meningkatkan 

prestasi belajar PAI di SDI Al-Huda Kota Batu Tahun Pelajaran 2014-2015. 

3. Mendeskripsikan cara menumbuhkan motivasi belajar murid di sekolah 

guna meningkatkan prestasi belajar PAI di SDI Al-Huda Kota Batu Tahun 

Pelajaran 2014-2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah untuk: 
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1. Peneliti, sebagai pengalaman dalam melakukan penelitian guna menambah 

wawasan yang luas khususnya dalam pengaruh motivasi belajar murid 

terhadap prestasi belajar PAI. 

2. Guru, sebagai sumber informasi dan referensi dalam pengembangan 

pendidikan agar dapat memberikan dan menumbuhkan motivasi yang baik 

kepada murid guna meningkatkan prestasi belajar PAI di SDI Al-Huda Kota 

Batu. 

3. Murid, sebagai acuan untuk meningkatkan prestasi belajar PAI di SDI Al-

Huda Kota Batu melalui motivasi belajar yang baik. 

 

E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan persepsi dan kerancuan dalam mendefinisikan 

judul penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi operasional sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh  

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang.
13

 Sedangkan menurut pendapat lain, pengaruh adalah daya yang 

timbul dari suatu (orang atau benda) yang ikut membentuk, kepercayaan 

atau perbuatan seseorang.
14

  

Dua pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pengaruh adalah 

daya yang timbul dari sesuatu baik dari benda maupun orang yang 
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menyebabkan timbulnya akibat atau perubahan. Pengaruh yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah sesuatu yang membentuk watak, kepercayaan 

atau perbuatan seseorang, dalam hal ini pengaruh motivasi belajar murid 

terhadap prestasi belajar PAI di SDI Al-Huda Kota Batu Tahun Pelajaran 

2014-2015. 

2. Motivasi belajar  

Motivasi belajar adalah suatu perubahan tenaga di dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk 

mencapai tujuan.
15

 Sedangkan menurut pendapat lain, motivasi belajar 

adalah kecenderungan seseorang dalam melakukan kegiatan belajar yang 

didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik 

mungkin.
16

  

Dua pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa motivasi belajar 

merupakan kondisi psikologis yang mendorong murid untuk belajar dengan 

senang dan sungguh-sungguh, yang pada intinya akan terbentuk cara belajar 

murid yang sistematis, penuh konsentrasi, dan dapat menyeleksi berbagai 

kegiatannya. Motivasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

bekal terpenting guna meningkatkan prestasi belajar PAI di SDI Al-Huda 

Kota Batu Tahun Pelajaran 2014-2015.  
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3. Prestasi Belajar  

Prestasi belajar adalah kemampuan yang diperoleh murid setelah 

melalui kegiatan belajar.
17

 Sedangkan menurut pendapat lain, prestasi 

belajar adalah indikator tentang keputusan tingkat hasil belajar yang dicapai 

murid dan adanya derajat perubahan tingkah laku murid.
18

  

Dua pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa prestasi belajar 

adalah pencapaian tujuan belajar dan prestasi belajar itu sebagai produk dari 

proses belajar, maka didapatlah prestasi belajar tersebut. Prestasi belajar 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat pencapaian belajar murid 

selama proses pembelajaran PAI di SDI Al-Huda Kota Batu Tahun 

Pelajaran 2014-2015. 

4. SDI Al-Huda Kota Batu 

SDI Al-Huda Kota Batu beralamat di Jalan Abdul Gani Atas No. 12 Kota 

Batu, Kode Pos 65311, Jawa Timur, Indonesia. SDI Al-Huda Kota Batu 

tergolong pada instansi pendidikan swasta dan berada dalam naungan 

Muhammadiyah. SDI Al-Huda Kota Batu memiliki nilai religius yang baik, 

namun dalam hal akademik masih perlu adanya pengembangan dan inovasi 

pendidikan. SDI Al-Huda Kota Batu merupakan salah satu tempat tujuan 

para murid melangsungkan proses pendidikannya, karena tempatnya yang 

dekat dari rumah, mudah mendapatkan transportasi, dan letaknya yang tidak 

terlalu dekat dengan jalan raya. Oleh karena itu, membuat kenyamanan dan 
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rasa aman bagi para murid dan guru di SDI Al-Huda Kota Batu dari 

gangguan luar sekolah dan bisingnya suara kendaraan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi 

operasional, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini akan dibahas tentang motivasi 

belajar dan ruang lingkupnya, keterkaitan antara motivasi dengan prestasi 

belajar PAI, serta faktor penunjang, penghambat, dan solusi dalam 

menumbuhkan motivasi belajar untuk meningkatkan prestasi. 

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini meliputi jenis penelitian, objek 

penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, hipotesis, asumsi 

penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN, pada bab ini berisi tentang latar belakang 

objek penelitian dan penyajian data dari hasil penelitian yang didapatkan 

selama proses penelitian berlangsung beserta analisisnya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, pada bab ini berisi kesimpulan dari 

hasil penelitian dan saran-saran yang bisa disampaikan kepada informan yang 

ada di dalam penelitian. 

 


